
www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg

2020/2021 г.КАТАЛОГ

издателска  
група  

· просвета ·

Изберете  
за Вашите деца  
най-добрите  
учебни комплекти  
в Европа! 

Hello! New Edition  
1. – 4. клас
Награда  
за най-добър  
учебник, 2019 г.

„Голямото  
приключение“!
Награда  
за най-добър  
учебник, 2017 г.

1.  КЛАС

г о д и н и

Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Златна

награда

Бронзова

награда
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Уважаеми учители,

С всяка нова учебна година животът ни все повече забързва  
ход. В класните стаи влизат новите първокласници – веселите, 
любознателни и динамични деца на XXI век. И ние пак сме заедно  
в благородната мисия да им дадем модерно, качествено и родо-
любиво образование. Да им дадем шанс за успех в живота.

Българското училище все повече се превръща в дом на иноватив-
ните технологии. И в него печатните и електронните учебници 
и помагала на „Просвета“ вършат чудесна работа. Неслучайно, 
след като учебният комплект за 1. клас „Голямото приключе-
ние“ бе награден с бронзово отличие на Франкфуртския панаир 
на книгата през 2017 г., тази година поредицата за изучаване 
на английски език „Hello! New Edition“ за 1. – 4. клас спечели зла-
тен медал. Учебниците на „Просвета“ отварят  
пред нашите деца първите страници от безкрайната книга  
на знанието, те им дават и вълшебното ключе за големия свят.

Не по-малко успешни са и другите ни учебни комплекти и помага-
ла за 1. клас. Ще ги откриете в този каталог и на нашите сайто-
ве www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg. Вече четвърта година  
по тях успешно учат десетки хиляди първокласници.

Скъпи първокласници, 

За Вас започва „Голямото приключение“  
в нашия „Чуден свят“ на знанието. 
На добър час през новата учебна година! 
Нека тя Ви донесе радост и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите 
на издателска група „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА – 
С НАЙ-ДОБРИТЕ  
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  
В ЕВРОПА!

ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg, в 
рубриката „Информационни центрове“.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там е-книжарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното образование съгласно 
ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате: 

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на издателска група „Просвета”. 
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

1. Край на тежките раници на учениците – 
всички учебници се побират на екрана  
на компютъра или лаптопа.

2. Вградените видеоклипове, звукозаписи,  
игри и упражнения превръщат електронните 
уроци в приключение.

3. Електронните учебници на „Просвета“  
постоянно се допълват с нови ресурси.  
Всяка актуализация автоматично се зарежда 
при потребителя.

4. Всеки учител, който преподава по учебници-
те на издателска група „Просвета“, получава 
електронен учебник по съответния предмет.

НАГРАДА  
НА АСОЦИАЦИЯ  

„БЪЛГАРСКА КНИГА“  
ЗА НАЙ-ДОБЪР

ИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

„Златен лъв
2015 г.“

Препоръчайте ги на Вашите ученици.  
Те могат да ги закупят от нашата 
електронна книжарница 
www.e-uchebnik.bg.

Примерно годишно разпределение и книги 
за учителя по всички предмети за 1. клас 
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ www.prosveta.bg 
и www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/ 
За учителя).

Златна

награда
Бронзова

награда

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета“, 
всеки учител получава съответния 
учебник, неговия електронен вариант, 
тетрадки и книга за учителя.

Когато учителят избере пълен комплект 
учебници по всички предмети, независимо 
на кое от трите издателства в групата 
на „Просвета“, ще получи:

• бележник на първокласника за всяко дете;

• табло „Пътешествието на буквите“;

•  двустранно табло „Умея да смятам до 
100“;

•  книга за учителя по физическо 
възпитание и спорт.

В комплекта 
за учителя

А какво получава учителят при избор 
на учебник по всеки отделен предмет – 
помагалата със следния знак  
– вижте на следващите  
страници.
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Букварът дава възможност за успешно обучение по 
начално четене през предбуквения и буквения етап на 
ограмотяване. Включеното учебно съдържание се ха
рактеризира с:

• нагледност и достъпност;  
• интегралност и междупредметни връзки; 
• вариативност на учебните задачи;  
• диференциация на обучението. 

През предбуквения етап методическата работа се 
извършва с помощта на първата част на буквара и 
включва 10 урока за затвърдяване и обобщаване на 
знания и компетентности за текст, изречение, дума, 
сричка и звук, овладявани в подготвителната група.

Буквеният етап съдържа 78 урока, от които 31 за нови 

знания и 47 за затвърдяване и обобщаване на знания
та и уменията. Основният тип урок е за усвояване на 
нов звук и печатна буква. Включва следните компонен
ти: представяне на новия звук в различни фонетични 
позиции с опора на предметни картини, определяне на 
характеристиките на звука (гласен/съгласен) на ос
новата на акустични и артикулационни особености; 
показване на печатната буква; четене на затворени 
и отворени срички, преоткриване на сричките в думи 
и четене на думи, словосъчетания, изречения, текст; 
задачи за диагностика на разбирането при четене.

Урокът за затвърдяване и обобщаване е насочен към 
систематизиране на знанията и уменията за четене 
и към пропедевтика на елементарни езикови компе
тентности.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас 
„Голямото приключение“

БУКВАР ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Лиляна Ковачева, Мария 
Бончева, Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978–619–222–027–3

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС

Мултимедийният буквар на издателство „Просвета 
Плюс“ е не просто електронна версия на печатния 
учебник, а различно и ефективно средство за органи
зиране на занимателна учебна среда. Той съдържа раз
нообразни задачи, които осигуряват възможност за 
диференциация на учебния процес в съответствие с 
равнището на учениците.

Включените в него интерактивни ресурси улесняват 
както сричкосливащото четене, така и прехода към 
слято четене на думи. Анимациите привличат внима
нието на първокласниците и дават възможност на учи
теля да наложи оптимален темп на четене, съобразен 
с темпа на всеки ученик. Задачите за четене и съот
насяне на думи и изречения към предметни и сюжетни 
визуални опори (картинки) обогатяват с нова лексика 
текстовете от печатния буквар. Задачите за попъл
ване на пропуснати думи в текст, за подреждане на 
думи в изречения, за свързване на думи в словосъчета
ния и др. стимулират четенето с разбиране.

Бронзова

награда
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ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева, Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
28 страници
ISBN 978–619–222–038–9

Тетрадка № 1 е предназначена за 
обучение по писане през предбукве
ния етап в 1. клас. Всяка тема се 
разполага на разтвор в съдържа
телно единство със съответната 
тема в буквара. Елементите са 
представени съобразно степента 
на трудност за първокласниците. 
Учебните задачи са насочени към 
стимулиране на свързаното неп
рекъснато писане. Тетрадката 
включва и тест за диагностика на 
входното ниво на учениците.

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978–619–222–039–6

Тетрадка № 2 е предназначена за 
обучението по писане през букве
ния етап на 1. клас. Осигурено е 
тематично единство със съот
ветната учебна тема в буквара. 
Включените разнообразни по 
съдържание и форма задачи са 
насочени както към усвояване на 
графичната форма на ръкописната 
буква, така и към формиране на 
първоначални правописни умения. 
Тетрадката съдържа и тест за 
диагностика на междинното ниво 
на учениците.

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–619–222–040–2

Тетрадка № 3 е предназначена за 
систематизиране и затвърдяване 
на езиковите и комуникативноре
чевите умения на първокласниците. 
Спазен е принципът за постепенно 
усложняване на учебните задачи. 
Тетрадката съдържа творчески 
задачи и упражнения за четливо и 
красиво писане. Включен е и тест за 
проверка на изходното ниво на пър
вокласниците според очакваните 
резултати, заложени в учебната 
програма.

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС 
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева,  
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–028–0

Включените в читанката художествени текстове са 
подбрани съобразно следните тематични области: „Аз 
и моята Родина“, „Аз и моето семейс тво“, „Аз съм вече 
ученик“, „Аз и природата“, „Празници“, „Що е то?“, „В 
света на приказките“, „Весели игри“.

Основен акцент в урока за възприемане на художествен 
текст е изграждането на начални умения за възпри
емане и интерпретация на съдържанието. Учениците 
се запознават с характерните жанрови особености 
на приказката, разказа, стихотворението и гатан
ката. Учебните задачи са ориентирани към четене с 
разбиране, подборно четене, устно словесно рисуване, 
устен преразказ на част от повествователен текст, 
изразително четене, четене по роли, драматизация, за
учаване наизуст на стихотворение. Формира се умение 
за ориентиране в случката, за открояване на образите 
на героите в текста. Основна е и задачата за усъвър
шенстване на четивната техника.
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Електронният вариант на читанката за 1. клас на издателство „Просвета Плюс“ 
е обогатен с мултимедийни презентации, анимации, звукозаписи, интерактивни уп
ражнения, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника и улесня
ват разбирането на художествения текст.

Включени са тестови задачи с единичен или множествен избираем отговор, задачи 
за четене на пирамида от думи (при тях учителят може да зададе като критерий 
и определено време), задачи за свързване или допълване на думи и др. Предоставена 
е възможност за самопроверка на знанията и самооценка на постиженията. Диги
талният учебник позволява увеличаване на текстовете, упражненията и илюстра
циите при работата с тях.

Основно предимство на електронната читанка е представянето на учебното съ
държание по интересен за децата начин. Това осигурява възможност на учителя да 
превърне уроците по четене в забавни и увлекателни занимания.

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева, 
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–619–222–041–9

Тетрадката към читанката за 1. клас е предназначе
на за разширяване и задълбочаване на литературни
те компетентности на учениците. Всяка страница 
от тетрадката съответства на тема в читанката. 
Включените учебни дейности подпомагат както усъ
вършенстването на четивната техника, така и про
цесите на изграждането на първокласника като чи
тател. Тетрадката може да се използва в уроците по 
четене и за самостоятелна подготовка.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
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Книгата за учителя към учебния комплект е ценен по
мощник в работата на началния учител при подготов
ката на уроците му по български език и литература в 
1. клас. Тя включва:

• общо представяне на учебната програма;

• характеристика на обучението по български език и 
литература в 1. клас;

• съдържание на учебния комплект;

• примерно годишно разпределение на учебното съдър
жание; 

• разработки на уроците по четене и писане в подгот
вителния етап на ограмотяване;

• разработки на уроците по четене и писане в основ
ния етап на ограмотяване; 

• езиково и литературно обучение след етапа на огра
мотяване.

Помагала  
към комплекта

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова 
Размери: 21х29 см 
224 страници
ISBN 978–619–222–060–0
Цена: 9,00 лв.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС.  
УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ  
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева
Размери: 17х24 см
60 страници
ISBN 978–619–222–062–4
Цена: 4,90 лв.

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни часове е 
изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016/2017 г. То е 
предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и 
за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помага
лото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата. 
Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни 
за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с 
процеса на началното ограмотяване диктовки. 

Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в 
зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след рабо
тата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си. 

Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература има уни
версален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от това кой 
учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя
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Букварът дава възможност за различна продължител
ност на предбуквения и буквения етап и за избор между 
три варианта за работа:  един – в случай че учениците 
усвояват четенето и писането с оптимални темпове; 
втори – ориентиран към първокласници, които постъп
ват в училище с усвоени начални умения за писане и че
тене и напредват в ограмотяването изпреварващо 
спрямо средното ниво, и трети – за първокласници с 
трудности при овладяването на българския език.

В буквара по занимателен начин е постигнато съче
таване на честотния и лингвистичния принцип при 
организирането на учебното съдържание. Включени 
са множество игри с букви, думи и изречения – пъзели, 
четивни загадки, игрословици, лабиринти и т.н. Първо
класниците навлизат в света на буквите, като стават 
участници в история, предложена им от героите на 
буквара – момиче, момче и джудже.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас 
„Чуден свят“

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС

ТЕТРАДКА № 1  
ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21х29 см
16 страници
ISBN 978–954–01–3247–1

Електронният буквар е обогатен с над 200 допълни
телни аудио и визуални ресурса, повечето от които 
са задачи от различен тип и с различна степен на 
трудност. Всяка от страниците е предварително 
разделена на отделни зони, което позволява части 
от нея да се показват на цял екран за подобро онаг
ледяване на съдържанието.

Тетрадката по писане № 1 за 1. клас подпомага обуче
нието по писане през предбуквения етап на ограмо
тяване. Чрез упражненията в нея се усъвършенстват 
уменията на първокласниците да пишат елементите 
на буквите. Предвидено е найнапред тези елементи 
да се рисуват като части от картинки, а след това да 
се изписват в редове.

БУКВАР ЗА 1. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Цанко Лалев
Размери: 21х29 см
104 страници
ISBN 978–954–01–3198–6
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ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева, 
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3203–7

ТЕТРАДКА № 2  
ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
Автори: Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 978–954–01–3248–8

Тетрадката по писане № 2 за 1. клас включва множес
тво задачи, чрез които се формират и затвърдяват 
навиците за писане на ръкописните букви през букве
ния етап на ограмотяване. Тя следва логиката на бук
вара и допълва учебното съдържание, включено в него.

В тетрадката по български език за 1. клас са включени 
упражнения, чрез които се осъществяват езиковото 
обучение и обучението за формиране на комуника
тивноречеви умения през следбуквения етап на огра
мотяване. Задачите са насочени към усвояването на 
основни правописни правила и изграждането на навици 
за прилагането им. В края на тетрадката е предложен 
вариант на самостоятелна работа за проверка на нау
ченото по български език в 1. клас.

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3204–4

Читанката поставя основите на литературното обу
чение на първокласниците през следбуквения етап на 
ограмотяване. Подбрани са стойностни художестве
ни текстове от различни жанрове, които са организи
рани тематично в няколко раздела.

Следвани са двете основни цели на литературното 
обучение – формиране на умения за пълноценно възпри
емане и адекватно осмисляне на художествен текст 
чрез работа върху включените в читанката творби и 
изграждане на начална читателска култура чрез извън
класно четене.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС

Електронният вариант на читанката дава възмож
ност всяка обособена зона да бъде показвана на цял 
екран. В учебника се съдържат близо 70 допълнителни 
аудио и визуални електронни ресурса, които включват 
съпътстваща информация и задачи от различен тип и 
с различна степен на трудност.
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Книгата за учителя съдържа методически насоки за 
организиране на обучението по български език и лите
ратура в 1. клас чрез ползването на всички елементи 
от комплекта. Разработено е примерно годишно раз
пределение по български език и литература.

Тетрадката включва разнообразни и забавни задачи и 
игри, които са свързани с текстовете от читанката. 
Чрез тях се целят постигането на позадълбочено раз
биране на тези текстове и формирането на начална 
читателска култура.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
128 страници
ISBN 978–954–01–3249–5
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА 
КЪМ ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Екатерина Чернева, 
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3202–0

Помагалото осигурява допълнител
ни възможности за усъвършенства
не на четенето и писането в 1. клас. 
Акцентът е върху уменията за пра
вилно и четливо писане с помощта 
на предложени образци. Особено 
внимание е отделено на преписва
нето на думи с правописни особе
ности и на задачи за проверка на че
тенето с разбиране. Предвидени са 
и дейности за съчиняване на кратки 
текстове по серия картини.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС. Помагало 
за избираемите учебни часове
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3259–4
Цена: 4,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

Упражненията в тет
радките развиват 
фината моторика и 
формират навици за  
правилно и красиво писа 
не. Първокласниците се  
упражняват да пишат  
елементите на ръкопис 
ните букви по зададен 
образец в мрежа от 
тесни и широки редове. 
Посочен е наклонът на  
писане. Учениците изпис
ват по контур и букви  
те – малки и главни. 
Отделено е специално 
внимание на свързването 
им с други букви и в думи.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 1 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3229–7
Цена: 1,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 2 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3284–6
Цена: 2,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 3 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3285–3
Цена: 1,90 лв.

Помагала към комплекта

В комплекта 
за учителя
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„Червеният буквар” на Владимир Попов е с ново съдър
жание. След като ограмоти над 600 000 деца, той бе 
преработен така, че да отговаря на новата учебна 
програма по български език и литература за 1. клас с 
новия ред на изучаване на буквите. Добавени са и мно
го нови текстове.

Текстовете в буквара се характеризират с четив
ност, съдържателност, художественост, жанрово и 
тематично разнообразие. Близки до детския опит и 
душевност, възпитателни и занимателни, те стимули
рат четенето и подготвят първокласника за среща
та му с литературните творби в читанката.

Учебното съдържание на буквара е съобразено с облас
тите на компетентност, заложени в новата учебна про

грама, чрез които се постигат очакваните резултати.

В основата на методиката е звуковият аналитикосин
тетичен метод на ограмотяване, който е доразвит 
от водещи учители. Обучението се реализира в рам
ките на два етапа – предбуквен и буквен. Границите 
между тях може да бъдат променяни според постиже
нията на учениците.

Предвидени са 9 урока за затвърдяване на знанията и 
5 обобщителни урока.

Букварът на издателство „Просвета АзБуки“ е еднак
во подходящ за бързо успяващи ученици и за такива, 
които изпитват затруднения в овладяването на ези
ка. Учебното му съдържание е адаптивно и лесно приго
димо за всеки стил на преподаване и учене.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас
„Просвета АзБуки“

БУКВАР ЗА 1. КЛАС 
Автори: Владимир Попов, 
Антоанета Миланова, 
Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
104 страници
ISBN 978–954–360–086–1

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС

Електронният буквар на издателство „Просвета Аз
Буки“ се отличава с интуитивна навигация и модерен 
дизайн.

Дигиталният продукт допълва печатния вариант. Той 
предлага на децата увлекателни анимации и упражне

ния. Електронното съдържание е подходящо както за 
работа в часовете по четене и писане в 1. клас, така 
и за самоподготовка в целодневното обучение или у 
дома.

Електронният буквар е учебник от ново поколение, 
чрез който учебното съдържание се представя атрак
тивно и вълнуващо и който същевременно съдейства 
за формирането на дигитални компетентности у мал
ките ученици.
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ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
12 страници
ISBN 978–954–360–088–5

Тетрадка № 1 по писане е предназ
начена за предбуквения период. Тя 
съдържа упражнения за писане на 
елементи на букви и съдейства за 
развитие на фината моторика. В 
тетрадката може да намерите и 
тест за входяща диагностика на 
учениците.

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
88 страници
ISBN 978–954–360–089–2

Тетрадка № 2 по писане е пред
назначена за буквения период. Тя 
съдържа упражнения за формиране 
на фонематичен слух, писане на 
буквите и техните елементи, пре
пис на думи и изречения от ръко
писен и печатен образец. В края на 
тетрадката са заложени теми за 
диагностика.

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–954–360–090–8

Тетрадка № 3 по български език 
е предназначена за периода след 
ограмотяването. Тя съдържа задачи 
и упражнения, чрез които се осъ
ществява езиковото обучение и се 
формират комуникативноречеви 
умения. В края на тетрадката са 
предложени варианти за изходяща 
диагностика.

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС 
Автори: Иван Цанев, 
Владимир Попов,
Георги Георгиев
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–954–360–092–2

В читанката са представени някои от найдобрите 
произведения на българската и чуждестранната лите
ратура за деца – любими на много поколения. Включени 
са всички литературни видове, предвидени в учебната 
програма – приказка, разказ, стихотворение, гатанка. 
Подборът им е съобразен с възрастовите особености 

и интересите на първокласниците. Задачите към тях 
са разнообразни – подпомагат осмислянето на текста 
и развиват умения за четене с разбиране. В учебника е 
обособен раздел за четива, предназначени за часовете 
по извънкласно четене. В края на читанката е пред
ложен списък с препоръчителна литература за 2. клас.
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Електронната читанка е новото попълнение в учебния 
комплект по български език и литература за 1. клас. 
Добре позната като печатен учебник, тя е превърна
та във вълшебен театър за първокласниците. 

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС

Книгата за учителя по български език и литература за 
1. клас съдържа методически насоки за работа с учебни
ците и учебните тетрадки към комплекта, разработ
ки на уроци от всички теми, включени в учебното съ
държание, както и тематично годишно разпределение.

Тетрадката към читанката за 1. клас на издателство 
„Просвета АзБуки“ съдържа задачи и упражнения върху 
част от четивата. Упражненията и задачите може да 
бъдат използвани за допълнителна работа в час или в 
самоподготовката на учениците. Те подпомагат въз
приемането на художественото съдържание..

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Антоанета Миланова, 
Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см 
108 страници
ISBN 978–954–360–087–8
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–954–360–091–5

Всички изучавани произведения са представени с прек
расни изпълнения от млади български актьори. Крат ки 
и интересни филмчета запознават децата с живота 
и творчеството на българските и световните авто
ри на детска класика. Сред тях са Иван Вазов, Елиса
вета Багряна, Дора Габе, Ран Босилек, Георги Райчев, 
Елин Пелин, Ангел Каралийчев, Емилиян Станев, Валери 
Петров, Йордан Радичков, Шарл Перо, Джани Родари, 
Астрид Линдгрен, Алън Милн, Доналд Бисет.

Към всеки урок са разработени допълнителни интерак
тивни упражнения от различен тип, с които отговори
те може да се проверяват веднага, а резултатите се 
отчитат автоматично. Те превръщат усвояването 
на учебния материал в забавна игра.

Читанката е електронен учебник от ново поколение, 
който включва:

• 50 звукозаписа на изучаваните творби;
• 15 филмчета – презентации за техните автори;
• 147 интерактивни упражнения с по няколко различни 
задачи за проверка на знанията и за развиване на твор
ческото мислене на първокласниците.

Помагала към комплекта

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС.  
УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ  
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева
Размери: 17х24 см
60 страници
ISBN 978–619–222–062–4
Цена: 4,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя
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Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по български език и литература

Помагалото осигурява постигане на очакваните резултати, определени от нова
та учебна програма по български език и литература за 1. клас. Учебният материал е 
поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на първоклас
ниците към четенето и писането и да се стимулира познавателната им активност 
в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап. Разнообразните уп
ражнения са умело съчетани с игрови елементи. Така ученето се превръща в инте
ресно, приятно и полезно занимание за учениците.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ  
Упражнения по български език 
за целодневно обучение и самоподготовка 
вкъщи за 1. клас
Автори: Румяна Танкова, Поли Рангелова,  
Ели Пещерска
Размери: 20х26 см
88 страници
ISBN 978–954–01–3289–1
Цена: 4,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по 
новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство 
„Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по 
писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по 
писане № 3. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките 
ученици в етапа на ограмотяването. 

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 1 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
16 страници
ISBN 978–619–222–325–0
Цена: 1,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 2 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
28 страници
ISBN 978–619–222–326–7
Цена: 1,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 3 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
36 страници
ISBN 978–619–222–327–4
Цена: 1,90 лв.

ТАБЛО 
„ДОМЪТ НА АЗБУКАТА“  
ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя*

В комплекта 
за учителя

ДВУСТРАННО ТАБЛО 
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО 
НА БУКВИТЕ“ 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см

* При избор на пълен комплект
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МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. 
УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН 
И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК
ЗА 1. – 4. КЛАС
Автори: 
Тодорка Владимирова,
Анна Михайлова
Размери: 14х21 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3094–1
Цена: 6,90 лв.

Помагалото е преработено и допълнено според изисква
нията на новата учебна програма. В него са обхванати 
трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и 
следбуквен. За всяка буква са предвидени по две стра
ници. В края на помагалото са добавени упражнителни 
и обобщителни теми. Занимателният характер на за
дачите стимулира интереса на първокласниците към 
четенето и писането. Предоставя се възможност на 
учениците да пишат, да рисуват, да оцветяват, да 
правят звуков анализ на думи, да пишат текстове под 
диктовка. Интересните задачи и игровите похвати 
улесняват затвърдяването на знанията, а децата ще 
се приучат да работят самостоятелно вкъщи и в клас. 
Препоръчваме работата с него както в часовете за 
избираема и факултативна подготовка, така и за до
машна работа.

„Учебен правописен и правоговорен речник“ за 1. – 4. 
клас съдържа 10 000 думи, които се срещат в учебни
ците по различните предмети, изучавани в началния 
етап на българското училище. Графично са откроени 
представките на включените думи, за да се зат върди 
представата на учениците за морфологичния принцип, 
върху който е основан българският правопис.

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира 
Брайкова, Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3185–6
Цена: 6,90 лв.

Полезно и необходимо помагало в помощ на учители и 
родители на ученици в 1. клас. Подходящо е за използ
ване към всички буквари по новата учебна програма. 
Предлага разнообразен материал за диктовки – думи, 
словосъчетания, изречения, текстове. Съдържа упраж
нения към всяка изучавана буква, дозирани по труд
ност и обем и съобразени с лексикалните възможности 
на първокласниците.

ДИКТОВКИ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Поли Рангелова
Размери: 14х21 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3291–4
Цена: 5,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

Самостоятелните работи по български език и литера
тура са предназначени за всички първокласници незави
симо от буквара и читанката, по които се обучават. 
Помагалото е част от комплект със самостоятелни 
работи за всеки клас от началното училище. То съдър
жа 10 самостоятелни работи в два варианта. Чрез пър
вата самостоятелна работа се установява входното 
равнище на усвоени знания и умения от подготвителна
та група на детската градина. Следващите самостоя
телни работи са свързани с: предбуквения етап; гласни
те и сонорните съгласни; двойките звучни и беззвучни 
съгласни; правописа на щ, ю, я, й, ь и езиковите знания в 
следбуквения етап. Последната самостоятелна работа 
установява достигнатото равнище на знания и умения 
през цялата учебна година.

Втората част на помагалото съдържа подробни указа
ния за проверяващия – критерии, показатели, брой точ
ки за всяка от задачите и оценки.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева, 
Ваня Иванова, Ели Пещерска
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3975–3
Цена: 6,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни 
програми за деца с увреден слух. Учебното съдържа
ние е подчинено на пос тановката, диференциацията 
и автоматизацията на звуковете в българския език. 
Децата формират представи и реални умения за пра
воговорните правила, свързани с обеззвучаването на 
звучните съгласни в края на думите, за правилното ре
чево дишане, словесното ударение и правилното произ
ношение на конкретни комбинации от групи съгласни.

Учебното съдържание е разработено на принципа на 
комуникацията. Важен акцент се поставя върху диа
логичната форма на речта, разширяването на речни
ковия запас на учениците и усвояването на базисни 
граматични категории. Включени са текстове от 
различни жанровe – приказки, стихотворения, гатанки. 
Съдържанието е богато илюстрирано, което улеснява 
неговото усвояване.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Галя ГеоргиеваДървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см, 116 страници
ISBN 978–954–01–3031–6

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Петя Андреева
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–954–01–3025–5

УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Галя ГеоргиеваДървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см, 72 страници 
ISBN 978–954–01–3032–3

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ 
ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Галя ГеоргиеваДървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
112 страници 
ISBN 978–954–01–3041–5
Електронен ресурс

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ 
НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автор: Петя Андреева
130 страници 
ISBN 978–954–01–3042–2
Електронен ресурс

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ 
НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Петя Андреева
Размери: 21х29 см, 70 страници 
ISBN 978–954–01–3026–2
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В учебника са интегрирани знания от различни дялове 
на математиката, които се изучават в единство.

Достъпно и нагледно са представени алгоритмите 
за извършване на аритметични пресмятания, както и 
прилагането им при решаване на практически задачи.

Геометричният материал е разработен така, че макси
мално да съдейства за развиването на пространстве
ните представи, въображение и мислене на учениците.

Представянето на мерните единици става последо
вателно, в съответствие с учебната програма, като 
компетентностите постепенно се надграждат.

В учебника е разработена уникална система за из
граждане на знания и умения за решаване на тексто
ви задачи с едно пресмятане съобразно възрастовите 

възможности на учениците. За тази цел се въвежда и 
използва символът „ръчичка“ , който ориентира в ме
тодиката на решаване на текстовите задачи, като 
поставя пет опори.

Включените в учебника задачи са добра основа за раз
витие на математическо мислене и умение за решава
не на проблеми. В долния десен ъгъл на всеки разтвор 
са разположени понестандартни задачи, които раз
виват пространствената ориентация на учениците, 
тяхното въображение, както и логическото и комби
наторното им мислене.

В учебника са намерили място и специални игри, които 
предоставят възможност за работа по проект, както 
и за екипна работа.

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
140 страници + 8 страници 
приложение
ISBN 978–619–222–020–4

Учебен комплект 
по математика за 1. клас 
„Голямото приключение“Бронзова

награда

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник допълва печатния с над 400 интерактивни ресурса: ани
мации, таблици, игри и др. Разработените задачи с различно ниво на трудност са 
разнообразни и забавни. С тяхна помощ се разширява методическият инструмен
тариум на учителя.

Използването на интерактивните ресурси в хода на урока улеснява преподаването 
и ученето и води до трайно овладяване на компетентностите, дефинирани в нова
та учебна програма по математика за 1. клас.
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ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Симона Хаджиева, 
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–018–1

Съдържанието на учебните тетрадки допълва урока в 
учебника. Задачите са представени така, че да може да 
се изпълняват самостоятелно от учениците. За някои 
от тях са дадени отговори, които не може да се видят 
с просто око, а само с помощта на лупата, която е част 
от комплекта. Това дава възможност на учениците при 
работа с учебните тетрадки да правят самопроверка 
на знанията и уменията си и на тази база да осъществя
ват самооценка на своите компетентности.

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори:  
Владимира Ангелова, 
Доля Александрова,  
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–619–222–019–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Владимира Ангелова
Размери: 21х29 см 
180 страници
ISBN 978–619–222–017–4
Цена: 9,00 лв.

СБОРНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Владимира Ангелова,  
Катя Георгиева, Жана Колева
Размери: 21х24 см 
132 страници
ISBN 978–619–222–147–8
Цена: 7,90 лв.

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА 
ЗА 1. КЛАС. Помагало  
за избираемите  
учебни часове
Автори: Владимира Ангелова, 
Жана Колева 
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 9786192221492 
Цена: 5,90 лв.

Сборникът съдържа 
допълнителни задачи към 
учебника по математика 
за 1. клас на издателство 
„Просвета Плюс“. Темите 
следват съдържанието 
на учебника. Задачите са 
подходящи за допълни
телна работа в часовете 
по математика или при 
самоподготовката.

Забавните герои Мат и Ема повеждат първокласни
ците към „Голямото приключение“ в света на числата. 
Помагалото включва 32 теми, като всяка от тях е 
разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпреде
лени в 3 нива на сложност:
• за затвърдяване на знанията и уменията;
• за прилагане на знанията и уменията в практиката;
• за усъвършенстване и развитие на логическото мисле
не, наблюдателността и творческото въображение.
Заедно с Мат и Ема първокласниците неусетно ще 
станат поуверени в събирането и изваждането на 
числата до 20 и на десетиците до 100, лесно ще раз
познават и чертаят геометрични фигури в квадратна 
мрежа, ще боравят умело с мерните единици килограм, 
сантиметър и час. 

Помагала към 
комплекта   Поредица

   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя
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МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–954–01–3254–9

Учебен комплект 
по математика за 1. клас 
„Чуден свят“

С учебника по математика детето попада в среда, в която се чувства удобно – 
таблети, иконки, емотикони. Среща герои, които се шегуват, правят бели, чудят 
се, задават въпроси.

В съответствие с новата учебна програма по математика за 1. клас са разработе
ни 128 урока. В първата част на учебника няма текст, а дейностите са подсказани 
със знаци, образци и модели за действие.

Математическото съдържание е поднесено достъпно. Сюжетната илюстрация 
или схемата за изясняване на новите знания е представена на екрана на таблет. В 
края на урока почти винаги се предлага разтоварваща дейност. В някои уроци тя е 
свързана с позната приказка. Включени са логически задачи за комплексно развитие 
на паметта, въображението и наблюдателността, както и задачи за диференцира
не на работата, организиране на работа по групи или самостоятелно.

С текстовите задачи се илюстрира приложният характер на математическите 
знания във всекидневни ситуации – пазаруване, пътуване, игри, развлечения и др.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник 
съдържа разнообразни 
интер активни упражнения, 
анимации и игри с различ
но ниво на трудност. Те 
подпомагат преподаване
то, ученето и трайното 
овладяване на компетент
ностите, дефинирани в 
новата учебна програма по 
математика за 1. клас, и на 
дигиталните умения.
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ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3252–5

Учебните тетрадки са предназначени за затвърдява-
не на знанията по математика на учениците от 1. клас. 
Номерата на уроците в тях съответстват на уроци-
те в учебника. Включени са разнообразни по съдържа-
ние и форма задачи, които може да се използват както 
в учебния час, така и в следобедните занимания.

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3253–2

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
148 страници
ISBN 978–954–01–3255–6
Цена: 15,00 лв.

Книгата за учителя съдържа методически идеи и 
насоки за провеждането на всеки от разработените 
в учебника уроци, както и годишно разпределение 
на учебния материал. Тя ще улесни преподавателя в 
работата му за постигане на целите на обучението 
по математика в 1. клас.

Включените в учебното помагало 32 теми обогатя-
ват учебното съдържание по математика в 1. клас, за-
дълбочават знанията и развиват логическото мислене 
на учениците. 

Всяка тема е разработена в 4 нива с постепенно уве-
личаване на трудността с цел диференциране на ра-
ботата според възможностите и интересите на уче-
ниците. В началото на всяка тема в синтезиран вид 
е представено учебното съдържание, което ще се уп-
ражнява през съответната седмица.

МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС 
ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3283–9
Цена: 4,99 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото осигурява допълнителен учебен материал 
за затвърдяване на знанията и развиване на матема-
тическото мислене на първокласниците.

Темите в него са естествено продължение на всеки 
урок от учебника. Задачите са поднесени в лека и за-
нимателна форма. Обособените в отделно каре задачи 
може да се изпълняват в следобедните занимания или 
вкъщи.

Помагалото може да се използва и от родителите за 
проверка на наученото.

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ 
И ДОМАШНИ РАБОТИ
Автори: Юлияна Гарчева, 
Рени Рангелова,  
Ангелина Манова
Размери: 20х26 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3290–7
Цена: 7,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагала към 
комплекта

В комплекта 
за учителя



М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

19

УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по математика

Помагалото съдържа 8 теми в два варианта за провер-
ка и самопроверка на знанията по математика, съобра-
зени с основните раздели на учебното съдържаниe по 
новата учебна програма. По достъпен и забавен начин 
учениците получават възможност да проверят какво 
са научили, а учителят лесно да диагностицира нивото 
им чрез провеждане на самостоятелни работи в клас.

Във всяка тема са включени задачи за записване на ре-
шението, задачи с избираем отговор, с кратък свобо-
ден отговор, както и допълнителна задача за тези уче-
ници, които проявяват интерес към математиката.

ЗАДАЧИ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА 
РАБОТА И САМОПРОВЕРКА 
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Катя Георгиева, 
Росица Рангелова
Размери: 20х26 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3282–2
Цена: 4,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

В помагалото ще откриете достъпни и забавни задачи 
с лабиринти и игри, скрити картинки, задачи за досеща-
не и съобразяване. Добавени са 6 урока за числата 10, 
20, 30, ..., 100 и действията събиране и изваждане с тях. 
Включени са и задачи за разпознаване на връх и страна 
на триъгълник, квадрат и правоъгълник, както и такива 
за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения 
по математика 
за целодневно обучение 
и самоподготовка 
вкъщи в 1. клас
Автори: Румяна Неминска, 
Мариана Ачева, 
Катя Георгиева
Размери: 20х26 см
116 страници
ISBN 978–954–01–3162–7
Цена: 7,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

Сборникът е предназначен за работа през втория 
учебен срок, след периода на ограмотяване в 1. клас. 
Упражненията са насочени към разширяване и задъл-
бочаване на представата на децата за текстовите 
задачи, както и за овладяване на комплекс от умения за 
тяхното съставяне и решаване.

СБОРНИК 
С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–954–01–2640–1
Цена: 3,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
ПО МАТЕМАТИКА 
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА 
ДО 20 И ЧИСЛАТА 10, 
20, ..., 100“ ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см

ТАБЛО  
„УМЕЯ ДА СМЯТАМ 
ДО  100“ ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя*

* При избор на пълен комплект
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Книжките успешно комбинират забавния елемент с решаването на аритметични 
задачи за събиране и изваждане. Дали задачите са решени правилно, се вижда вед
нага щом картинката бъде оцветена. Така децата се упражняват и затвърдяват 
знанията си по смятане, докато се забавляват.

СЪБИРАНЕ  
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10
Размери: 20х28 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3015–6
Цена: 3,90 лв.

СЪБИРАНЕ  
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20
Размери: 20х28 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3016–3
Цена: 3,90 лв.

„Принцесата на Сундара“ е първата от серията обра
зователни математически игри и е предназначена за 
ученици от 1. клас. Сюжетът на играта е класически 
– драконът Ринжин е отвлякъл от двореца в Сундара 
красивата принцеса Ехимая. За да спасят принцесата, 
децата трябва да последват дракона в щуро прик
лючение, което ще провери уменията им да смятат, 
както и логическото им мислене.

МАЙМУНСКИ ПРИКАЗКИ
По лиценз 
на „Larian Studios“
и „Die Keure“ (Белгия)
Цена: 17,90 лв.

Тетрадката помага на първокласниците за отра
ботване на умения за правилно и красиво изписване на 
цифрите, математическите знаци и числата до 20.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3286–0
Цена: 1,90 лв.

Практическата методика акцентира върху проблемите 
и грешките, които учениците найчесто допускат. Те
мите са структурирани в четири части, ориентирани 
към учебното съдържание по математика за всеки от 
класовете от 1. до 4. Разгледани са етапите на работа 
с текстови задачи и са дадени конкретни решения.

ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ 
В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. – 4. КЛАС 
Практическа методика 
за началния учител
Автор: Юлияна Гарчева
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3113–9
Цена: 7,90 лв.
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Учебникът по околен свят за 1. клас на издателство 
„Просвета Плюс“ е богато илюстриран и напълно отго
воря на новите тенденции в обучението. Той предлага 
иновативна система за изграждане на предвидените 
в учебната програма компетентности. Заложени са 
разнообразни учебни задачи и дейности с практическа 
ориентация, които позволяват диференцирано обуче
ние според равнището на учениците. 

Учебното съдържание помага на първокласниците 

да възприемат социалния и природния свят в интег
ративна връзка и да осмислят своето място в тях. 

Включените дейности и задачи съдействат децата да 
осъзнаят ролята си на ученици, да се адаптират към 
училището и да развият социални умения, които да 
подпомогнат тяхното личностно развитие.

За нуждите на изходящата диагностика в края на 
учебната година учебникът предлага два варианта на 
тест за две групи.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник по околен свят за 1. клас на 
„Просвета Плюс“ съдържа ресурси, които допълват и 
подпомагат овладяването на учебното съдържание, 
както и песни, гатанки, викторини. Тези ресурси дават 
възможност на учителя да проведе своя урок поемо
ционално и вълнуващо. Те не само улесняват възприя
тията и ангажират вниманието на ученика, но и прово
кират неговата активност и любопитство.

ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска 
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–619–222–009–9

Бронзова

награда

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Голямото приключение“



22

О
К

О
Л

Е
Н

 С
В

Я
Т

Книгата за учителя по околен свят за 1. клас на изда
телство „Просвета Плюс“ съдържа подробно описание 
на учебната програма, очакваните резултати и мето
диката на обучението. Предложени са методически 
насоки за работа по отделните теми от учебното съ
държание и тестова диагностика на изходното ниво 
на учениците в края на 1. клас.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни практи
чески задачи, които позволяват диференциран подход 
на обучение. Те може да се възлагат както за допъл
нителна работа в часа за учениците, които побързо 
напредват с усвояването на учебния материал, така и 
за домашна работа или за ситуации, в които се налага 
даден ученик повече да упражнява определено умение.

В учебника са разработени всички теми, включени в 
програмата. Според спецификата на възрастта и не
обходимостта от съобразяване с периода на ограмо
тяване текстовете са сведени до минимум. 

Главен компонент на учебника са илюстрациите, чрез 
които е представено цялото учебно съдържание. От 
тях учениците могат да извлекат необходимата ин
формация, да съставят кратки разкази и да развият 
своите познавателни и практически умения. Така те 
имат възможност да достигнат до определени изво
ди и обобщения, да изградят правилни представи за 
конкретни обекти и явления, както и да формират 
понятия за тях.

В учебника са включени много и разнообразни задачи за 
самостоятелна и групова работа и за изпълнение на 
проекти, за наблюдение и разказване, за дорисуване и 
рисуване, за откриване на обекти в скрити картини. 
Поместени са:
• опити; 
• лабиринти; 
• кръстословици; 
• дидактични игри и забавни елементи.

Всяка дейност, която трябва да изпълнят учениците, 
е обозначена с условни знаци (пиктограми).

Учебникът има и свои герои – Ани, Дани и джуджето 
Рони. Рубриката „Бъди внимателен!“ има за цел да насо
чи вниманието на учениците към различни ситуации на 
опасност за живота и здравето на човека и да акцен
тира върху подходящото поведение при тях.

ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова, 
Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3177–1

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Чуден свят“

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–010–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–011–2
Цена: 9,00 лв.
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Електронният учебник визуализира и разширява пред
ставите на първокласниците за природната и об
ществената среда. Учебните теми са обогатени с 
разнообразни електронни ресурси: звукозаписи, аними
рани задачи, кръстословици и др.

Разно образието от задачи дава възможност за дифе
ренциация на обучението, за контрол и проверка на 
знанията, а също така и за самостоятелна работа 
у дома. Богатото ресурсно осигуряване на уроците 
в електронния учебник допринася за активно учене и 
трайно усвояване на знанията.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС

Книгата предлага методически насоки и идеи, стиму
лиращи творческата работа на учителя. Включени са 
примерни разработки на всички теми. Съдържа тес
тове за диагностика на входното и изходното ниво за 
проследяване на индивидуалното развитие на ученика 
през годината. В края на книгата има приложение с ли
тературни текстове, които подпомагат усвояване
то на учебното съдържание и дават възможности за 
осъществяване на междупредметни връзки.

Тетрадката към учебника по околен свят за 1. клас на 
„Просвета“ е предназначена за затвърдяване на знани
ята. Всяка страница от нея съответства на тема от 
учебника. Включените задачи са предимно за самостоя
телна работа в клас или за домашна работа. Учебните 
задачи повишават интереса към изучаваните обекти 
и явления. Приложението с материали за изрязване и 
залепване допринася за интерактивността в обуче
нието.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова,  
Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3178–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова, 
Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–954–01–3179–5
Цена: 9,00 лв.
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В учебника са добавени няколко нови теми, които пок
риват новите очаквани резултати, включени в учебна
та програма по предмета за 1. клас, и са премахнати 
отпадналите. 

Теми те „Аз, моите интереси и любими занимания“ и 
„Опасностите у дома и в училище“ са за нови знания, 

а темата „Природата – наш дом“ – за затвърдяване. 
Към темата „Трети март“ е добавен Химнът на Ре
публика България, който според новата учебна програ
ма е предвиден да се изучава в 1. клас. Включени са и 
характерни обичаи, свързани с честването на различни 
празници.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник пресъздава учебното съдържа
ние със средствата на мултимедията. Видеоклипове, 
галерии от снимки, звукозаписи и учебни презентации 
визуализират и разширяват информацията за природ
ната среда: растения, животни, сезонни промени. 

С помощта на анимирани задачи и кръстословици, на 
звукозаписи на стихотворения и гатанки децата мо
гат лесно да усвояват уроците си, да споделят свои 
лични впечатления и отношение към изучаваните про
цеси и явления. Допълнителните ресурси дават въз
можност на учителя да преподава интригуващо и за
бавно. Към учебника се предлагат методически насоки 
и сценарии за използване на ресурсите.

ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 21х29 см
56 страници
ISBN 978–954–360–093–9

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Просвета АзБуки“
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Книгата за учителя е напълно обновена и обогатена. В 
нея, наред с актуализираното според новите изисква
ния годишно разпределение, са включени и методически 
разработки по всяка урочна единица. Освен идеи за раз
работка на учебното съдържание по темите и допълни
телни материали за нейната практическа реализация 
учителят ще открие в тях и литературни произведе
ния, свързани с изучаваната проблематика, примерни 
игри, работни листове и др. По този начин се подпомага 
и облекчава в максимална степен работата на учителя 
при подготовката на уроците.

Учебната тетрадка е обогатена, като са добавени 
напълно нови уроци както за нови знания („Моите ин
тереси, любими занимания и безопасност“), така и за 
затвърдяване („Природата – наш дом“) и обобщаване 
(„Знам и мога“ – 3 теми след всеки от разделите в учеб
ника). Задачите в обобщителните теми са подходящи 
за самостоятелна работа на учениците, но може да се 
използват и с диагностична функция, за измерване на 
прогнозирани резултати в обучението.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–360–094–6

Помагалото е преработено и допълнено според из
искванията на новата учебна програма. Съдържа уп
ражнения по всички теми. Първокласниците по заба
вен и достъпен начин придобиват знания за света, 
разбират за опасностите в него и се научават да се 
предпазват. Развиват се уменията им, като рисуват, 
дорисуват, свързват, ограждат. Учат се да мислят ло
гически, да съобразяват и да тренират своята наблю
дателност. Помагалото е подходящо за всеки етап 
от учебния процес, както и за самоподготовката на 
учениците в училище и у дома.

Препоръчани помагала
към всички учебни 
комплекти 
по околен свят

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по околен свят 
за целодневно обучение 
и самоподготовка вкъщи 
в 1. клас
Автори: Поли Рангелова,  
Катя Георгиева
Размери: 20х26 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3161–0
Цена: 2,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–360–095–3
Цена: 9,00 лв.

Продължава  
и във 2. клас!

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
„РАСТЕНИЯТА ОКОЛО 
НАС“ ЗА 1. КЛАС
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник по музика за 1. клас стимулира 
вроденото детско любопитство и интерес към рабо
та с нови технологии. Приложените звукови файлове 
на всички примери за слушане, песните и инструмен
талните съпроводи улесняват работата в учебния 
час, а с интерактивната платформа може детайлно да 
се разгледат отделни елементи на страницата. Елек
тронната версия е обогатена с допълнителни ресурси:  
как се свири на изучаваните музикални инструменти – 
с изпълнения на деца от начална училищна възраст, раз
учаване и изпълнение на част от звуковите картини, 
игри, съпроводи и др.

МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–619–222–052–5

Учебен комплект 
по музика за 1. клас
„Голямото приключение“Бронзова

награда

4 CD

В комплекта 
за учителя

Учебникът по музика за 1. клас от комплекта „Голямото приключение“ съдържа хуба
ви детски песни, приятна музика за слушане и весели музикални игри. Страниците 
са изпъстрени с илюстрации и снимки, които създават настроение и желание за 
участие в музикалните дейности, за запознаване с много нови неща.

Неусетно децата се научават да откриват какво изразява музиката, кой я създава 
и кой я изпълнява, как да съчиняват съпровод и как найдобре да изпълняват песни
те. Докато учат, децата ще се радват и много ще се забавляват.
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Книгата за учителя съдържа обща методическа част 
и конкретни идеи и указания за работа към уроците. 
Поместени са и нотният и поетическият текст на 
песните за изпълнение, както и годишно тематично 
разпределение на темите от учебника.

Авторите въвеждат децата в света на музика
та заедно с главните герои – джуджето Рони, кое
то разказва приказки, Дани, който съобщава важни 
неща за музиката, и момиченцето Ани, което пее, 
танцува, слуша и съчинява музика заедно с децата. 
Наред с разнообразните дейности – пеене, свирене 
и танцуване, слушане и съчиняване на музика, децата 
мислят и преценяват, изразяват своето лично мнение 
и емоционален отклик към музиката.

Песните за изпълнение и музиката за слушане са съ
образени с желанията и възможностите на децата.

Близките до детския свят илюстрации водят първо
класниците в света на музиката, като дават допъл
нителна информация и подпомагат осмислянето на 
учебните задачи.

Учебен комплект 
по музика за 1. клас 
„Чуден свят“

2 CD

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3237–2

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–053–2
Цена: 3,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 17х24 см
104 страници
ISBN 978–619–222–056–3
Цена: 9,00 лв.

Тетрадката съдържа занимателни задачи, които разви
ват слуховата активност на децата. С тях те отгат
ват реда на прозвучаване на музикални откъси, свърза
ни с картини или приказки; възприемат звукови картини; 
схващат изразните възможности на понятията: силно 
и тихо, бързо и бавно; разбират посоката на движение 
на мелодията; определят жанровете: марш, валс, хоро и 
ръченица; улавят настроението в музиката.

Работата със специално подготвените музикални при
мери гарантира постигането на очакваните резулта
ти, определени от учебната програма.

Интересни са и задачите за зрително и слухово въз
приемане на музикалните инструменти. Задачите за 
откриване на „грешките“ на художника създават при
ятно настроение и удоволствие от откриването на 
верните отговори.

Книгата за учителя съдържа кратка обща методи
ческа част, примерни насоки и препоръки за работа по 
всяка тема от учебника, примерно тематично разпре
деление на учебното съдържание и нотния и поетичес
кия текст на песните за изпълнение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 17х24 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3251–8
Цена: 9,00 лв.

В комплекта 
за учителя
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ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 21х29 см 
16 страници
ISBN 978–954–01–3245–7
Цена: 3,90 лв.

Тетрадката съдържа забавни задачи, игри, упражнения и 
кръстословици, чрез които се затвърдяват представи
те, получени в часовете по музика. Всяка страница от 
тетрадката може да се ползва многократно във връзка 
с темите в учебника. Включени са и задачи с повишена 
трудност за индивидуална работа, за организиране на 
състезания или за дейности по желание на децата.

Музикалният и илюстративният материал от учебника 
се осмислят позадълбочено и съдействат за музикал
нослуховото развитие на децата, както и за натрупва
нето на елементарни знания за музикалното изкуство.

Първокласниците имат възможност да работят върху 
страниците на тетрадката индивидуално или групово 
както в часовете, така и в свободното време у дома.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС

Електронният вариант на учебника включва много 
занимателни задачи, въпроси и игрови подходи. Пове
чето задачи са за избор на вярното от посочени ня
колко възможни решения, между които само единият 
вариант отговаря на всички критерии. Решението е 
възможно само ако детето е съсредоточено и мисли 
активно, преценява, сравнява, отхвърля, решава. Това 
стимулиране на мисловната дейност и вниманието на 
децата, както и емоционалният отклик на музиката са 
в основата на целта, която си поставят авторите.

Всички музикални примери за възприемане и за изпълне
ние са включени в електронния учебник и не е необходи
мо ползването на допълнителна техника.

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя
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Учебникът е богато илюстриран и улеснява усвояването на учебния материал. 
Уроците са достъпни за първокласниците. В тях са представени разнообразни ма
териали и техники. Всеки урок е на един разтвор, а включените учебни задачи са 
изцяло насочени към художествената практика. Всички уроци са експериментирани 
в учебна среда.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–619–222–045–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Галя Страшилова, 
Ралица Карапантева
Размери: 17х24 см
80 страници
ISBN 978–619–222–044–0
Цена: 9,00 лв.

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 1. клас
„Голямото приключение“

Електронният учебник 
предлага:
• презентации; 
• демонс трации за работа 
с различни материали 
и техники; 
• разнообразни забавни 
задачи.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС

Бронзова

награда

УЧЕБНО ТАБЛО „БОИ И ЦВЕТОВЕ“
Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя
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Учебникът търси връзката между изобразителното изкуство и играта, за да пред
стави в подостъпна форма учебното съдържание. Малкият ученик не само се запоз
нава с понятия от изкуството, но и има възможност сам да създава красиви произ
ведения благодарение на задачите с творчески характер. Всеки урок е разположен 
на разтвор. При изпълнението на изобразителните задачи може да се прилага дифе
ренциран подход. Включени са и задачи за работа в екип. Учебникът дава отговор 
на въпроса как и по какъв начин трябва да бъде стимулиран ученикът, за да изгради 
свой личен художествен опит и усет към естетичното.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ, 
Гергана МихайловаНедкова, 
Симона Хаджиева
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3226–6

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ и др.
Размери: 17х24 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3225–9
Цена: 9,00 лв.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 1. клас
„Чуден свят“

Електронният учебник 
добавя към печатния:
• видеоклипове; 
• галерии от снимки; 
• интерактивни задачи.

УЧЕБНО ТАБЛО „БОИ И ЦВЕТОВЕ“
Автори: Петер Цанев, Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя
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Учебникът е разработен на базата на апробиран и успешно работещ подход за 
планиране и провеждане на обучението по технологии и предприемачество. Той се 
отличава със своя прагматизъм и полезност.

Представени са 9 типа задачи и дейности, 40 идеи и технологии за изработване 
на изделия, осигурени са 32 приложения от хартия и картон и материали в албума.

Учебникът включва не само практическа работа, но и система от задачи и дейнос
ти за активно учене чрез повече дискусии, генериране на идеи, опитна и изследова
телска работа, решаване на проблеми и др.

Учебен комплект по технологии 
и предприемачество за 1. клас
„Голямото приключение“

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–023–5

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС

Всяка страница в електронния учебник е обогатена с 
разнообразни и атрактивни ресурси, които ще моти
вират учениците да откриват нови технологии, да 
учат, докато играят и се забавляват.

В помощ на учители и ученици са предложени специално 
направени учебни филми, в които детайлно е предста
вена технологията на изработване на различни изде
лия от приложенията в албума.

За темите, свързани с предприемачеството, са вклю
чени интерактивни презентации, разказващи инте
ресни истории или поставящи проблемни ситуации за 
дискусия в класната стая.

Бронзова

награда
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Книгата за учителя е неоценим помощник на учите
ля в неговата работа. В нея той ще открие новите 
постановки на актуалната учебна програма, примерно 
годишно разпределение, както и методически насоки 
за разработване на всички теми от учебното съдър
жание. Добавени са и множество справки, които улес
няват учителя при подготовката на беседите и про
вокират детския интерес.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–022–8
Цена: 9,00 лв.

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978–619–222–021–1

Албумът съдържа 12 страници с печатни разгъвки от 
картон и 12 страници от хартия. Те включват 32 при
ложения. На втора и трета корица са подредени сним
ки на всички изделия, които се изработват в албума. До 
всяко от тях има знаци за оценка и самооценка, които 
учениците попълват след изработването им. Това дава 
възможност за развитие и на емоционалната интели
гентност на малките ученици.
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Авторите на учебника по технологии и предприема
чество за 1. клас от комплекта „Чуден свят” на „Прос
вета” си поставят за основна цел подпомагането на 
личностното развитие на малкия ученик. За целта те 
предлагат на детето възможности да избира начина, 
по който ще изработи всяко изделие от учебника, така 
че да спести време, труд и материали. Първокласни
кът овладява следните умения:

• да мисли самостоятелно;

• да работи ефективно с информация (да я търси, из

бира, анализира, оценява, организира, представя, пре
създава);

• да моделира, да проектира обектите и процесите;

• да проявява инициативност, да взема решения и да 
действа в непредвидени ситуации;

• да проявява предприемчивост и упоритост, да до
вежда работата си докрай;

• да се учи как да учи и да овладява принципите на непре
къснатото самообразование – учене през целия живот.

Учебен комплект по технологии 
и предприемачество за 1. клас
„Чуден свят“

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–954–01–3200–6

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС

Електронният вариант на учебника 
подпомага поточното и ясно раз
биране на различните технологични 
операции, улеснява осмислянето на 
инструкциите за работа и допълва 
обясненията на учителя. Мулти
медийните ресурси служат и като 
средство за проверка на знанията 
на учениците.
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Учебното помагало съпът-
ства работата с учебника 
по технологии и предприе-
мачество. Печатното из-
дание съдържа материали 
за работа с хартия и кар-
тон. Към него се предлага 
и плик с работни матери-
али за осъществяване на 
практическата дейност в 
учебните часове.

АЛБУМ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС С КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3201–3

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Георги Иванов,
Ангелина Калинова
Размери: 17х24 см
168 страници
ISBN 978–954–01–3263–1
Цена: 9,00 лв.

Книгата за учителя е пътеводител в работата на 
началния учител при подготовката му по учебния 
предмет технологии и предприемачество. Тя съдържа 
подробни методически разработки към всяка урочна 
единица.

На учителя са представени авторски подходи за пе-
дагогическо взаимодействие, подчинено на две нови 
ориентации в началното училище – отвореност и са-
моорганизация.
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Религия 
Християнство – православие 
за 1. клас

Информационни технологии за 1. клас

Учебникът е съобразен с новата учебна програма по религия. Разкрива на първокласниците:
• непреходните ценности на християнския морал;
• основните християнски празници, традиции и символи;
• житията на големите светци.

РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Иван Желев, 
Димитър Коруджиев, 
Екатерина Томова
Размери: 17x24 см

Помагалото е предназначено за часовете по избираема подготовка в 1. клас. Учеб
ното съдържание е структурирано в пет тематични групи в съответствие с ДОС 
за учебно съдържание и Примерните учебни програми по информационни техноло
гии за избираема подготовка в 1., 2., 3. и 4. клас, разработени от МОН:

• запознаване с компютърната система;
• работа с изображения;
• работа с текст;
• възпроизвеждане на звук;
• създаване на документи, съдържащи комбинация от текст и изображение.

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА 1. КЛАС 
Избираема подготовка
Автори:  
Антоанета Миланова,  
Вера Георгиева, 
Величка Николова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3528–1
Цена: 7,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 1. – 4. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Виолета Рогачева, 
Екатерина Томова
Размери: 14х21 см

Очаквайте
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Учебникът включва 31 урока и приложение със стикери. В него ще намерите:

• Устен курс, който подготвя малките ученици за надграждане на знанията във 
2. клас, когато те вече ще четат и пишат.

• Приоритетно развиване на уменията за слушане и говорене.

• Внимателно подбран езиков материал, представен чрез кратки забавни истории 
под формата на комикс, с жив и естествен език.

• Многообразие от дейности, кратки стихотворения и песни, градирани по труд
ност и съобразени с възраст та и интересите на учениците.

• Трениране на фината моторика, наблюдателността и когнитивните умения.

Учебен комплект 
по английски език 
Hello! New Edition за 1. класЗлатна

награда

УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
72 страници + цветно 
приложение със стикери
ISBN 978–954–01–3267–9
Цена: 9,90 лв.

През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи 
златно отличие в престижния конкурс за найдобър европейски учебен 
материал BELMA (Best European Learning Material Award), в категорията 
„Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO!  
NEW EDITION ЗА 1. КЛАС

Електронният учебник Hello! New Edition предлага: ин
терактивни ресурси и задачи с фокус върху уменията 
слушане с разбиране; допълнителна работа върху лек
сиката; възможност за работа в час и за самостоятел
на работа вкъщи; подобро усвояване на материала и 
повишена мотивация у учениците; всички звукозаписи 
на текстове, упражнения и песни; отговори към упраж
ненията и възможност за самооценка.

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози 
и песни. Записите са направени от носители на езика 
и дават точни образци на фонетични и интонационни 
модели.

АУДИОДИСКОВЕ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Цена на един диск: 6,00 лв.

Книгата за учителя включва:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упраж
ненията;
• текстове на звукозаписите;
• годишно разпределение.

Тетрадката съдържа:

• забавни упражнения за развиване на фината моторика;
• запознаване с елементите на буквите;
• модели за правилно изписване на буквите;
• занимателни упражнения, улесняващи запаметяване
то на правописа на първите думи.

Комплектът съдържа 161 флашкарти, от които 29 
представят азбуката и 3 буквосъчетания, а остана
лите 132 илюстрират лексика по следните теми: жи
вотни, предмети в класната стая, мебели, цветове, 
играчки, рожден ден (включително числата от 1 до 10), 
храна, дрехи, части на тялото и сезони.

ТЕТРАДКА – ПИСАНКА 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС 
WRITING BOOK
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3269–3
Цена: 3,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3268–6
Цена: 9,00 лв.

КОМПЛЕКТ ФЛАШКАРТИ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. И 2. КЛАС
Размери: 10,5х14,8 см
161 флашкарти
ISBN 978–954–01–3501–4
Цена: 39,00 лв.
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Помагалото е преработено в съответствие с новия стандарт за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование
В него е заложена богата палитра от въпроси, които се разглеждат в часа на класа. 
Разработени са всички теми, предвидени в учебната програма по безопасност на 
движението, както и в програмата за защита при бедствия, аварии и катастрофи. 

Помагалото запознава първокласниците по интересен и занимателен начин с важ
ни правила за безопасно придвижване, за живота в училище, за здравословната сре
да, за взаимоотношенията, за посрещането на любими празници. Нова тема е „Как
во означава думата „тероризъм“ и как разпознаваме злонамерените действия“.

„Азбука на правилата“ за 1. клас предлага: забавни задачи и практически дейности; 
специално написани стихотворения за полесно усвояване на съдържанието; инте
ресни рубрики; богати междупредметни връзки; примерни тематични разпределе
ния; основни и допълнителни ресурси, вкл. тестове.

Kнигата за учителя предлага разнообразни дидакти
чески модели и стратегии, методически решения и 
идеи за петминутки. Тя съдържа и идеи за много игри 
и стратегии. Те са съчетани с познавателни и практи
чески задачи, групова работа, оценка на ситуации, епи
зоди за предвиждане и оценяване на рискове и опасни 
последици, за оценяване и вземане на решения.

Предложените методически решения и стратегии за 
работа стимулират формирането на ключови умения и 
компетентности на учениците в XXI век.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
ЗА 1. КЛАС 
Помагало 
за часа на класа
Автор: Жулиета Савова
Размери: 17х24 см
54 страници
ISBN 978–954–01–3108–5 
Цена: 7,00 лв.

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
ЗА 1. КЛАС 
Помагало 
за часа на класа
Автори: Жулиета Савова, 
Ирена Николова, 
Цанка Маринова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3063–7
Цена: 5,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас
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Помагалото предлага разнообразие от дейности, за 
да може заниманията по интереси да отговорят на 
индивидуалните потребности на децата, на техните 
търсения и на личния им темп на развитие. Първоклас-
ниците изпълняват учебните задачи самостоятелно 
или в група, следвайки творческите си нагласи. Този 
подход стимулира тяхното въображение, находчивост 
и креативност.

Широкият спектър от дейности е интерпретиран 
през 32 основни теми. По всяка основна тема се рабо-
ти в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа. 
Предложени са теми, в които се интегрират занима-
ния, свързани с:
• наука; 
• традиции; 
• изкуства; 
• спорт; 
• образователни и развиващи игри.

Заложената концепция в  „Знам и мога“ продължава и в 
следващите класове на началната училищна възраст. 
Чрез поредицата от помагала за занимания по инте-
реси часовете стават още по-желани и очаквани от 
учениците.

Книгата за учителя съдържа практически указа-
ния за провеждането на заниманията по интереси 
на учениците от полуинтернатните групи. В нея е 
поместено примерно годишно разпределение на те-
мите от учебното съдържание, в които се интегри-
рат дейности, свързани с наука, традиции, изкуства, 
спорт, образователни и развиващи игри. Голяма част 
от задачите в помагалото „Знам и мога. Занимания 
по интереси за 1. клас при целодневна организация на 
обучението“ са доразвити в книгата за учителя и са 
предложени допълнителни идеи за разнообразяване 
на часовете.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 1. клас при целодневна 
организация на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Янчева, 
Поли Рангелова
Размери: 17х24 см, 96 страници
ISBN 978–954–01–3160–3
Цена: 9,00 лв.

ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 1. клас при целодневна 
организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Янчева, 
Поли Рангелова
Размери: 21х29 см
68 страници + 28 страници 
приложение
ISBN 978–954–01–3159–7
Цена: 14,00 лв.

Физическо възпитание и спорт за 1. клас

Книгата подпомага работата на учителя, като пред-
ставя методически насоки и практически препоръки. 
Двигателните дейности са добре илюстрирани и опи-
сани. Посочени са възможните средства и методи за 
правилното им реализиране. За затвърдяване са предло-
жени щафетни и подвижни игри. Разяснени са начините 
за преодоляване на най-често допусканите двигателни 
грешки. Танцовите стъпки и движения на изучаваните 
музикални игри и хора са описани ясно и подробно.

В избираемата област „Туризъм, ориентиране и зимни 
спортове” обучението е подпомогнато с примерни игри.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Евгения Герова
Размери: 17х24 см, 92 страници
ISBN 978–954–01–3447–5
Цена: 9,00 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. класВ комплекта 

за учителя*

* При избор на пълен комплект
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„Моят кора__ потъна. 
Попаднах на с__мотен остро__. 
Той прилича на триъгълник. Измъчва ме гла__. 
Много се стр__хувам. Спасете ме! 
Робинзон“

С това писмо в бутилка с изтрити от водни пръски букви започват приключенията 
във „Вълшебно лято” – весела ваканционна книжка след 1. клас. Въвлечени неприну
дено в морския екшън, децата трябва да попълнят изтритите букви в писмото на 
Робинзон. Книжката e част от нова поредица помагала на издателство „Просвета” 
за лятната ваканция. Тя предоставя прекрасни възможности за интересно и увле
кателно затвърдяване на изученото в клас.

След морските приключения идват горските, а след тях – и тези на село при баба и 
дядо, където децата прилагат знанията си от училище при работата в зеленчуко
вата градина и правенето на компоти. Чакат ги и забавления с играчки, с животни 
от зоопарка и в лунапарка. Ето какви гатанки ще прочетат на тези страници:

Той е светещ господин – 
с три тумбака, не с един! 
Всеки грее в цвят различен 
и помага на колите. 
Що е то?

Накрая малките ученици ще се запознаят със Смехозавър, Хъркозавър, Хълцозавър 
и Огнезавър – причудливи динозаври със скромни познания по граматика. Но нали 
затова са приятелите – да си помагат.

Разбира се, има и възможности за рисуване и оцветяване, за четене, отговаряне 
на въпроси и много интересни задачи. Книжката ще превърне лятната ваканция на 
децата в истинско вълшебство.

ВЪЛШЕБНО ЛЯТО. 
Весела ваканционна 
книжка след 1. клас
Автори: Петя Кокудева, 
Румяна Танкова, Ангелина 
Манова, Юлияна Гарчева, 
Поли Рангелова, Катя 
Георгиева, Соня Рачева, 
Радка Топалска, Маруся 
Ханджиева, Теодора 
Момчева, Таня Иванова
Размери: 20х26 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3061–3
Цена: 5,90 лв.

  Поредица
   1. – 4. клас
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Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Уважаеми учители,

С всяка нова учебна година животът ни все повече забързва  
ход. В класните стаи влизат новите първокласници – веселите, 
любознателни и динамични деца на XXI век. И ние пак сме заедно  
в благородната мисия да им дадем модерно, качествено и родо-
любиво образование. Да им дадем шанс за успех в живота.

Българското училище все повече се превръща в дом на иноватив-
ните технологии. И в него печатните и електронните учебници 
и помагала на „Просвета“ вършат чудесна работа. Неслучайно, 
след като учебният комплект за 1. клас „Голямото приключе-
ние“ бе награден с бронзово отличие на Франкфуртския панаир 
на книгата през 2017 г., тази година поредицата за изучаване 
на английски език „Hello! New Edition“ за 1. – 4. клас спечели зла-
тен медал. Учебниците на „Просвета“ отварят  
пред нашите деца първите страници от безкрайната книга  
на знанието, те им дават и вълшебното ключе за големия свят.

Не по-малко успешни са и другите ни учебни комплекти и помага-
ла за 1. клас. Ще ги откриете в този каталог и на нашите сайто-
ве www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg. Вече четвърта година  
по тях успешно учат десетки хиляди първокласници.

Скъпи първокласници, 

За Вас започва „Голямото приключение“  
в нашия „Чуден свят“ на знанието. 
На добър час през новата учебна година! 
Нека тя Ви донесе радост и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите 
на издателска група „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА – 
С НАЙ-ДОБРИТЕ  
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  
В ЕВРОПА!

ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛ
Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg, в 
рубриката „Информационни центрове“.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg 
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през 
посочените там е-книжарници.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ  
И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното образование съгласно 
ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате: 

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на издателска група „Просвета”. 
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.



www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg

2020/2021 г.КАТАЛОГ

издателска  
група  

· просвета ·

Изберете  
за Вашите деца  
най-добрите  
учебни комплекти  
в Европа! 

Hello! New Edition  
1. – 4. клас
Награда  
за най-добър  
учебник, 2019 г.

„Голямото  
приключение“!
Награда  
за най-добър  
учебник, 2017 г.
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